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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Tân An, ngày 02 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
  Về việc  phân bổ  kế hoạch đầu tư công năm 2023

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂNAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2023 về Kế hoạch 

đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022;
Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán ngân sách xã,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phân bổ  kế hoạch đầu tư công năm 2023 giai đoạn (2021-2026) cho các 
công trình  đã phân bổ trong năm 2023 Số tiền là : 6.150.000.000 đồng .
Bằng chữ: (Sáu tỷ một trăm năm mươi triệu  đồng chẵn )
 Trong đó  :
 1,Cải tạo nâng cấp  đường GT xã Tân an Đoạn nối km 20+600 ĐT 390(qua trung 
tâm xã  đến km 23+600 đoạn 2 chiều dài L688,3 m = 1.000.000.000 đ
 2,Cải tạo nâng cấp  đường GT xã Tân an Đoạn nối km 20+600 ĐT 390(qua trung 
tâm xã  đến km 23+600 đoạn 2 chiều dài L666.52 m = 1.000.000.000 đ
3,Cải tạo nâng cấp  đường GT xã Tân an Đoạn nối km 20+600 ĐT 390(qua trung 
tâm xã  đến km 23+600 đoạn 3 chiều dài  L617.01 m = 1.000.000.000 đ
4,Cải tạo nâng cấp  đường GT xã Tân an Đoạn nối km 20+600 ĐT 390(qua trung 
tâm xã  đến km 23+600 đoạn 4 chiều dài  L557.29.01 m = 1.000.000.000 đ
5, Cải tạo các công trinhfg phụ trợ UBND xã GĐIII = 2.150.000.000 đ
Điều 2. Công chức Tài chính - Kế toán ngân sách xã căn cứ dự toán  kinh phí  đầu tư 
công được bổ  sung năm  2022  thanh toán cho các công trình  theo đúng quy định 
hiện hành.

 Điều 3. Văn phòng - Thống kê xã, Công chức Tài chính - Kế toán ngân sách xã 
và cán bộ các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   

Nơi nhận:                                                                       
- Phòng TC-KH huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH

   HOÀNG VĂN HÙNG 
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